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Direksi PT. Tempo Inti Media, Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jl. Palmerah Barat No. 8, Kebayoran 
Lama, Jakarta Selatan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri 
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal :  Selasa, 31 Mei 2016
Waktu :  10.00 WIB s.d selesai
Tempat :  Gedung Tempo, Jl. Palmerah Barat, No.8, Kelurahan Grogol Utara, 
  Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta selatan 

Dengan mata acara dan penjelasan sebagai berikut:
1. Mata Acara Rapat ke-1:  Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan 

Keuangan dan Laporan Tahunan 2015.
 Adalah Pengesahan Laporan Keuangan dan Persetujuan Laporan Tahunan termasuk laporan  

pelaksanaan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 
Desember 2015 juga Pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab para anggota Direksi 
untuk semua tindakan pengurusan dan pelaksanaan kewenangan mereka, dan para anggota Dewan 
Komisaris atas semua tindakan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir 
31 Desember 2015 sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan yang disahkan 
dan Laporan Tahunan Perseroan yang disetujui.

2. Mata Acara Rapat ke-2: Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015
 Adalah penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015.
3. Mata Acara Rapat ke-3: Penunjukkan Kantor Akuntan Publik Independen Untuk Mengaudit Buku-

buku Perseroan Tahun  2016
 Adalah Persetujuan penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk 

tahun buku yang akan berakhir 31 Desember 2016.
4. Mata Acara Rapat ke- 4: Penetapan Gaji atau Honorarium dan Tunjangan Lain Anggota Dewan 

Komisaris Dan Direksi Perseroan. Mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui dan menetapkan 
gaji atau honorarium dan tunjangan lain anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. 

5. Mata Acara Rapat ke-5: Penegasan Kembali Susunan Dewan Komisaris dan Direksi. 
 Adalah penegasan kembali kepada Rapat mengenai susunan Dewan Komisaris dan Direksi 

Perseroan yang akan berakhir pada tahun 2020.

Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena 

iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Berdasarkan Pasal 12 ayat 15 butir (4) Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili 

dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya 
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan 
Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 4 Mei 2016, pukul 17.00 WIB.

3. a.  Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa 
Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan 
Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun 
suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. 

 b.  Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan. 

PT. Sinartama Gunita
Sinar Mas Land Plaza Menara I Lantai 9

Jl. MH Thamrin No. 51 Jakarta Pusat 10350 DKI Jakarta
 (021) 3922332

4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan 
menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum 
memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan 
Kon  rmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank 
Kustodian.

5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar 
susunan pengurus terakhir.

6. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, bahan mata acara 
Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan 
mata acara Rapat dalam bentuk salinan hard copy dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada 
jam kerja jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham dan soft copy bisa diunduh di website 
Perseroan: www.korporat.tempo.co.  

7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon 
untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 9 Mei 2016
PT.Tempo Inti Media Tbk
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PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

IKLAN

LAS VEGAS — Risiko besar 
yang diambil petinju kelas 
welter kenamaan Inggris, 
Amir Khan, menantang 
juara dunia kelas mene-
ngah World Boxing Council 
(WBC) dari Meksiko, Saul 
Alvarez, terbukti. Khan, 
29 tahun, roboh di kanvas 
tak sadarkan diri setelah 
rahang kirinya dihantam 
satu pukulan lurus silang 
tangan kanan Alvarez pada 
ronde keenam.

Khan tak sadarkan diri 
dan mendapat pertolong-
an tim medis. Rahang 
dan mukanya dikompres 
es sebelum beberapa saat 
kemudian ia siuman, meng-
geleng-gelengkan kepala, 
dan bangkit. Pertarungan 
di T-Mobil Arena, Las 
Vegas, Amerika Serikat, itu 
disaksikan sekitar 20 ribu 
penonton.

 “Saya sudah tunjukkan 
saya tidak takut melawan 
Canelo (Alvarez). Sulit bagi 
saya untuk menolak tan-
tangan (lebih tinggi). Berat 
alamiah saya ada di kelas 
welter (66,67 kilogram),” 
tutur Khan.

 Khan memang tampil 
berani sejak ronde pertama 
dimulai. Beberapa pukulan 
tangan kanan dan kiri-
nya mengenai kepala dan 
badan Alvarez. Namun, 
seperti yang telah dika-
takan sejumlah mantan 
juara dunia dan pengamat 
sebelumnya, pukulan Khan 
tidak akan dapat “menya-
kiti” Alvarez.

Bobot pukulan seorang 
petinju di satu kelas tidak 
akan menggoyahkan petin-
ju dua kelas di atasnya. 
Alvarez sudah terbiasa 
dengan berat badan dan 
bertarung di kelas mene-
ngah (72,57 kg) atau dua 
kelas di atas kelas welter. 
Khan menaikkan berat 
badannya 5,9 kilogram 
dalam pertarungan ini.

 Hingga ronde kelima, 
Khan unggul angka kare-
na pukulannya banyak 
mengena. Namun Alvarez 
seperti membiarkan Khan 
“berpesta” lebih dulu dan 
baru menghabisinya kemu-
dian.

Kesempatan yang di-
 tung gu Alvarez datang 
pada ronde keenam, ketika 
Khan tampil lebih agresif 
dan lebih bersemangat 
menyerang. Satu pukul-

an straight kanan silang 
Alvarez menghajar rahang-
nya hingga jatuh telentang 
di kanvas.

Melihat kecepatan 
pukulan Alvarez dan Khan 
yang tumbang seperti 
pohon pisang tertebas 
pedang samurai, wasit 
Kenny Bayless kemudi-
an menghentikan perta-
rungan. Alvarez menang 
knock-out (KO) untuk ke-
34 kali sepanjang sebelas 
tahun kariernya sebagai 
petinju profesional. Petinju 
Meksiko berumur 25 tahun 
ini baru sekali kalah dan 
sekali imbang dalam 49 
kali pertarungannya.

Satu-satunya kekalah-
an Alvarez terjadi pada 
2014 saat melawan Floyd 
Mayweather, petinju 
Amerika Serikat, yang tak 
terkalahkan hingga pensi-
un. 

“Seperti yang sudah saya 
katakan sejak awal, saya 
tahu dia (Khan) bergerak 
dan memukul sangat cepat. 
Saya juga tahu ini akan 
menjadi pertarungan yang 
sengit pada ronde-ronde 
awal. Namun saya tahu 
kesempatan yang saya 
tunggu (untuk memukul 
KO) akan datang, dan ini-
lah kemudian yang Anda 
saksikan,” kata Alvarez.

 Alvarez menambahkan, 
banyak orang memusat-
kan perhatian pada keku-
atan pukulannya, pada-

Alvarez Bungkam 
Khan di Ronde 
Keenam
“Saya tahu kesempatan yang saya 
tunggu (untuk memukul KO) akan 
datang.”

hal ia memiliki banyak 
keunggulan di ring. “Saya 
suka mengejutkan semua 
orang.”

 Pertarungan ini disak-
sikan Presiden WBC, 
Mauricio Sulaiman, yang 
berbicara dengan Khan 
setelah pertandingan. “Saya 
bangga kepadanya, namun 
Khan mengatakan kecewa 
karena ia ingin memenangi 
pertarungan. Saya balas ia 
akan baik-baik saja,” kata 
Sulaiman.

 Kekalahan KO itu meru-
pakan yang ketiga dari 
empat kali yang dialami 
Khan. Sebelumnya, ia per-
nah dipukul KO oleh Breidis 

Prescott asal Kolombia 
pada 2008 dan Dani Garcia 
(Amerika Serikat) pada 
2012. Rekornya kini menja-
di 31 kali menang (19 KO), 
dan 4 kali kalah.

 Sebelum pertarungan 
Khan melawan Alvarez 
berlangsung, Sulaiman 
meng  ingatkan juara kelas 
menengah WBC asal Mek-
siko itu untuk mema-
tuhi aturan WBC tentang 
pertandingan wajib. 

Alvarez harus tanding 
wajib mempertahankan 
sabuk juara dunianya mel-
awan juara kelas menen-
gah Interim WBC dari 
Kazakhstan, Gennady Go -

lovkin.
Golovkin, 34 tahun, belum 

terkalahkan dalam 35 kali 
pertarungannya dan mem-
bukukan 32 kali kemenang-
an KO. Selama ini, Alvarez 
disebut selalu menghindari 
Golovkin setiap kali hendak 
dipertemukan.

 Namun hal itu diban-
tah Alvarez. “Seperti yang 
sudah saya katakan di 
Meksiko, kami tidak sesum-
bar. Kami tidak takut mela-
wan siapa pun. Saya akan 
menghadapinya (Golovkin). 
Ayo kenakan sarung tinju 
dan pertemukan saya dan 
dia di ring.”
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Saul “Canelo” Alvarez memukul KO Amir Khan dalam pertarungan mempertahankan sabuk juara 
kelas menengah WBC di Las Vegas, Sabtu malam, atau kemarin pagi WIB. 
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